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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de 
atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin 
curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleonnan, a 
modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului 
Teleonnan şi a documentaţiei de atribuire a Contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleonnan 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, confonn prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 4901 din 02.03.2022 al vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan, domnul Adrian Florescu; 
- raportul comun de specialitate nr. 8832 din 14.04.2022 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Investiţii Proiecte şi Achiziţii Publice privind 
aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a 
serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate În aria 
teritorială de competenţă a Judeţului Teleonnan, a modalităţii de atribuire a serviciului 
public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competenţă a Judeţului Teleonnan şi a documentaţiei de atribuire a Contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleonnan; 

- avizul de legalitate nr. 8768NIJA din 14.04.2022 al Direcţiei Juridice; 
- Anunţul de infonnare prealabilă privind un contract de servicii publice, publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 14 noiembrie 2018, având nr. 2018/S 
219- 502471; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr.114 din 30 iunie 2021 
privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr.115 din 30 iunie 2021 
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului public de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate: 
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